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ເຝກິອບົຮມົກຽ່ວກບັມາດຕະຖານສາກນົ 
ເພ ື່ອການດ າເນນີທລຸະກດິຢາ່ງມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ  

 ທັນວາ   

ບດົຂາ່ວ 

ລັດຖະບານລາວສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈຕ ໍ່ກບັມາດຕະຖານສາກົນໃນການດ າເນີນທລຸະກິດຢ່າງມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ 

 

ຕົວແທນຈາກພາກລັດຈາກແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ມາຮວມຕົວກັນທີື່ເມ ອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊເພ ື່ອການ
ເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບມາດຕະຖານສາກົນໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.  

ຮບູພາບໂດຍ: ໂອລີເວຍ ມັກຄີ, ອົງການ  ປະຈ າລາວ  

ທີື່ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ແລະ ເມ ອງໄຊ, ວນັທ ີ  ທນັວາ ປ ີ  – ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ (ກອຄ) ແລະ 
ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ື່ອການພັດທະນາ ( ) ໄດ້ສ າເລັດການຈັດເຝິກອົບຮມົກ່ຽວກັບຫຼັກການໃນການ
ດ າເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວາມຮບັຜິດຊອບ ໃຫ້ແກ່ຕົວແທນຈາກພາກລັດໃນຂັົ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັົ້ນແຂວງທງັໝົດ  ທ່ານ 
ໃນນັົ້ນ, ມ ີ  ກະຊວງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕ ພະແນກຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜ ອ ທີື່ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຂ ໍ້ດີຂອງ
ການຍຶດຖ ເອົາມາດຕະຖານສາກົນມາເປັນຂອບຂອງການຄວບຄຸມການດ າເນີນງານຂອງທຸລະກິດ. 

ໃນສັດຕະວັດທີື່ຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶື່ງໃນບັນຕາປະເທດທີື່ມອີັດຕາການເຕີບໂຕທີື່ໄວທີື່ສຸດໃນອາຊຽນ ເຊິື່ງສະເລ່ຍຢູ່
ປະມານ  ຕ ໍ່ປ.ີ ໃນຂະນະທີື່ການດ າເນີນມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ເຕີບໂຕຫຼາຍທີື່ສຸດ ແຕ່ກ ຕອ້ງແລກກັບສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສະພາບ
ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ມົນລະຜິດທາງນ ້າ ແລະ ອາກາດ, ການສູນເສຍທາງຊີວະນາໆພັນ, ການຍ້າຍຖິື່ນຖານຂອງຊຸມຊົນ, 



 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການເຮັດວຽກທີື່ບ ໍ່ປອດໄພ, ແລະ ການຈ່າຍຄ່າແຮງງານທີື່ບ ໍ່ເທົົ່າທຽມ ທີື່ສ້າງໂດຍບນັດາທຸລະກິດທີື່ບ ໍ່ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທບົຕ ໍ່ການພັດທະນາທີື່ຍ ນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ. 

ເພ ື່ອໃຫ້ການດ າເນີນທລຸະກິດສາມາດກາ້ວໜ້າໄດ້ ໂດຍທີື່ບ ໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການພັດທະນາຂອງປະເທດ, ລັດຖະບານຈຶື່ງມີໜ້າ
ທີື່ສ າຄັນໃນການຍຶດຖ ເອົາຫັຼກການໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຢ່າງມຄີວາມຮັບຜິດຊອບ. ຫັຼກການຊີົ້ນ າຂອງ ສປຊ ວາ່ດ້ວຍທລຸະ
ກິດ ແລະ ສິດທມິະນຸດ ແມ່ນໜຶື່ງໃນເຄ ື່ອງມ ທີື່ສ າຄັນທີື່ສ າຫັຼບຄວາມຄ ໜ້າຂອງວຽກງານດັົ່ງກ່າວ. 

ທ່ານ ປອ ຄ າເພັດ ວົງດາລາ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ , ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ກ່າວໃນກອງ
ປະຊຸມວາ່: “ການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງຂອງເຈົົ້າໜ້າທີື່ ໃນການຄຸ້ມຄອງການດ າເນີນງານຂອງທຸລະກິດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ຫັຼກການຊີົ້ນ າຂອງອົງການ ສປຊ ຈະເຮັດບັນດາທຸລະກິດທຸກໆຂະໜາດ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ຫັຼກການ
ໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະເປັນເຄ ື່ອງມ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ. ພ້ອມກັນນັົ້ນ, 
ມັນຍັງຈະຊ່ວຍສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານໂດຍຜ່ານການລົງທຶນທີື່ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ຍ ນຍງົ. 
ຫັຼກການດັົ່ງກາ່ວຈະເປັນກຸນແຈສ າຄັນຂອງການຟ ື້ນຟູຈາກພະຍາດ ໂຄວດິ-  ແລະ ຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ.” 

ສະຖິຕິໂລກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລງົທຶນທີື່ມີຄຸນນະພາບສງູ ແລະ ຍ ນຍງົແມ່ນມມີູນຄ່າເທົົ່າກບັ  ຂອງກອງທຶນໃນ
ທົົ່ວໂລກ ເຊິື່ງເພີື່ມຈາກ  ຕ ົ້ໂດລາໃນປີ  ເປັນ  ຕ ົ້ໂດລາໃນປີ  - ໝາຍຄວາມວາ່ ລັດຖະບານໃນທົົ່ວ
ໂລກແມ່ນກ າລງັປັບປຽ່ນລະບຽບການຂອງພວກເຂາົໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ ເພ ື່ອເພີື່ມໂອກາດໃນການຄວາ້ເອາົ
ການລງົທຶນໃໝ່. 

ທ່ານ ຊອນ ໂອຄ ເນວ, ຫົວໜ້າທີມການປກົຄອງ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ  ໄດ້ກາ່ວວ່າ: “ແຜນດ າເນີນງານ
ແຫ່ງຊາດ ທີື່ມີການຈັດບຸລິມະສິດຈາກລັດຖະບານຢ່າງຈະແຈ້ງ ຈະເປັນເຄ ື່ອງມ ທີື່ ຊົງພະລັງ ໃນການດຶງດູດການລົງທຶນທີື່ມີຄຸນ
ນະພາບສູງ ແລະ ຍ ນຍງົ. ໃນປັດຈຸບັນ ມທີັງໝົດ  ປະເທດທີື່ໄດ້ຮັບຮອງເອາົແຜນດັົ່ງກ່າວ ແລະ ປະເທດລາວເຮົາກ ບ ໍ່ຄວນ
ທີື່ຈະຖ ກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫັຼງໃນທາ່ອຽ່ງຂອງໂລກນີົ້. ອງົການ  ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼ ອການພັດທະນາ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດ 
ໃຫ້ແກ່ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ໄທ, ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ພວກເຮົາຫວັງວາ່ຈະໄດ້ຊ່ວຍເຫຼ ອລັດຖະບານລາວໃນການ
ພັດທະນາວຽກງານ ການດ າເນີນທຸລະກິດທີື່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ນີົ້ເຊັົ່ນກັນ.” 

ເຈົົ້າໜ້າທີື່ໃນຂັົ້ນທອ້ງຖິື່ນແມ່ນຖ ໄດ້ວ່າເປັນແຖວໜ້າໃນການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການດ າເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີໜ້າທີື່ໃນການເຮັດໃຫ້ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດແທດເໝາະກັບພາບຕົວຈິງ. ໜ່ວຍງານຂອງລັດໃນຂັົ້ນ
ແຂວງ ແລະ ເມ ອງແມ່ນມີໜ້າທີື່ ອອກໃບທະບຽນທລຸະກິດ, ຕິດຕາມການດ າເນີນທຸລະກິດ, ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ໃນ
ຂະນະດຽວກັນນັົ້ນແມ່ນມີພົວພັນແບບໂດຍກົງກັບບັນດາຊຸມຊົນ. 

ທ່ານ ອອັດ ສິສະຫວັດ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລອ້ມ ແຂວງ ຫຼວງນ ້າທາ, ໄດ້ກ່າວວ່າ: 
“ໃນຂະນະທີື່ສູນກາງ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ຕາມຫັຼກການຊີົ້ນ າ
ຂອງອົງການ ສປຊ, ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ທອ້ງຖິື່ນພວກເຮົາ ມີໜ້າທີື່ເຊ ື່ອມ
ໂຍງແຜນຮ່ວມກັບດັົ່ງກ່າວໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງທອ້ງຖິື່ນ ແລະ ພວກເຮົາພອ້ມແລ້ວທີື່ຈະໃຫ້ການຮ່ວມມ  
ແລະ ສະໜັບສະໜູນ.”  

ຫຼາຍກວາ່  ຂອງຕົແທນຈາກພາກລັດທີື່ໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມ ການເຝກິອົບຮົມ ຂອງອົງການ  ແລະ ກອຄ ໄດລ້າຍງານ
ເຖິງຄວາມເຂົົ້າໃຈທີື່ຫຼາຍຂຶົ້ນຕ ໍ່ກັບ ຫັຼກການຊີົ້ນ າຂອງ ສປຊ ແລະ ຂັົ້ນຕອນໃນການສ້າງແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດ. ການ
ເຝິກອົບຮມົໃນຄັົ້ງນີົ້ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂດຍໂຄງການ “ປັບປຸງປະສິດທະພາບ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຫັຼກການດ າເນີນງານ, 

ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງທລຸະກິດໃນ ສປປ ລາວ” ຫຼ  ເອີົ້ນວາ່  ໂດຍການໃຫທ້ຶນໂດຍ ລັດຖະບານຍີື່ປຸ່ນ. 

--- 

ສ າຫຼບັຂ ໍ້ມນູເພີື່ມເຕມີ ຕດິຕ ໍ່ຫາ:  

https://www.undp.org/laopdr/publications/guiding-principles-business-and-human-rights
https://www.undp.org/laopdr/publications/guiding-principles-business-and-human-rights


 

ທ່ານ ນາງ ອັກສອນທິບ ສົມວ ລະຈິດ 
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານການສ ື່ສານຂອງ 

 

ນາງ ສິນສະຫວັນ ສອນປະເສີດ 
ພະນັກງານການສ ື່ສານ ແລະ ປະຊາສ າພັນສ າຫັຼບການປົກຄອງຂອງ 
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